
Regulamin przyznawania uczniom Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków   

nagród „Szkolny Oskar” 

„Szkolne Oskary” to nagrody przyznawane uczniom Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne  

a także działalność charytatywną przez Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrekcją szkoły  

i Radą Pedagogiczną. 

Przyznawane są dwa razy w roku: 

- abiturientom klas III Liceum Sportowego podczas uroczystego zakończenia klas III liceum /kwiecień/ 

- uczniom gimnazjum i liceum podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego /czerwiec/. 

Ustala się następujące kategorie stałe: 

Abiturienci 

Najlepszy Uczeń – „Szkolnego Oskara” otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

najwyższą średnią oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W przypadku gdy powyższe kryteria 

spełnia większa ilość uczniów ich kandydatury poddaje się pod głosowanie RP. Oskara otrzymuje 

uczeń, który uzyskał nawieszą liczbę głosów. 

Sportowiec Roku w kategorii dziewcząt i chłopców – nagrodę przyznaje kapituła katedry nauczycieli 

w – f oraz trenerów po wnikliwej analizie osiągnięć sportowych ucznia (zał. 1) 

Kategorie dodatkowe – Wnioskują nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dla uczniów 

reprezentujących szkołę w środowisku lokalnym i odnoszących sukcesy oraz za działalność 

charytatywną i społeczną. 

Każdy wniosek powinien być pisemnie umotywowany  i zawierać dokumenty potwierdzające 

osiągnięcia ucznia lub wykaz uczniów w akcjach, konkursach, imprezach. (zał. 2). 

Termin składania wniosków 30 marzec. 

„Oskary” na podstawie wniosków przyznaje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrekcją 

szkoły. 

Uczniowie gimnazjum i liceum 

Najlepszy Uczeń – „Szkolnego Oskara” otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

najwyższą średnią oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W przypadku gdy powyższe kryteria 

spełnia większa ilość uczniów ich kandydatury poddaje się pod głosowanie RP. Oskara otrzymuje 

uczeń, który uzyskał nawieszą liczbę głosów. 

Sportowiec Roku w kategorii dziewcząt i chłopców – nagrodę przyznaje kapituła katedry nauczycieli  

w – f oraz trenerów po wnikliwej analizie osiągnięć sportowych ucznia (zał. 1) 

Kategorie dodatkowe – Wnioskują nauczyciele podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dla uczniów 

reprezentujących szkołę w środowisku lokalnym i odnoszących sukcesy oraz za działalność 

charytatywną i społeczną. 

Każdy wniosek powinien być pisemnie umotywowany  i zawierać dokumenty potwierdzające 

osiągnięcia ucznia lub wykaz uczniów w akcjach, konkursach, imprezach. (zał. 2) 



Termin składania wniosków 30 maj  

Nauczyciel – poszczególne zespoły klasowe do dnia 30 maja składają propozycje 1 nauczyciela wraz z 

uzasadnieniem na wnioskach (zał.3). 

Oskara otrzymuje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 

„Oskary” na podstawie wniosków przyznaje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrekcją 

szkoły. 

Propozycje kategorii dodatkowych: 

- Talent Aktorski 

- Talent wokalny 

- Talent Teatralny 

- Talent Kabaretowy 

- Talent Informatyczny 

- Talent Plastyczny 

- Omnibus 

- Serce na dłoni  

- lub inne według uznania nauczycieli wnioskujących. 

Opracowanie: 

Samorząd Uczniowski 

  

  

  


